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Kengetal jongvee

Ontwikkeling
Melkveehouder Lars van Loenhout uit het Brabantse Prinsenbeek melkt 90 koeien en heeft 90 stuks jongvee. “De jaarlijkse kalverkeuring in augustus is een mooi meetmoment voor mij. Ik wil dan dat de ontwikkeling van mijn kalveren bovengemiddeld is met
circa 25 deelnemende fanatieke melkveehouders. En dat lukt goed.” Van Loenhout meet en weegt het jongvee nog niet, maar ziet
‘het oog van de boer’ tot nu toe als een belangrijk meetinstrument. “Een kleine twee jaar terug bouwden wij een nieuwe jongveestal. Die is verdeeld in vier hokken, twee aan iedere zijde. Het zijn strohokken met een 3 meter brede roostervloer ervoor waar de
dieren eten. Ik fok op stro omdat ik geen terugslag wil die je wel ziet op de roostervloeren.” De eerste veertien dagen staan de
kalfjes in de iglo. Ze krijgen daar drie dagen biest en van drie tot veertien dagen oud tweemaal daags 3 liter melkpoeder en vanaf
dag één onbeperkt muesli. “Als ze volop muesli eten, gaan ze over op de drinkautomaat.”

Soja
Eenmaal in de stal, op veertien dagen leeftijd, krijgt het jongvee 6 liter melk, 2 kg brok, onbeperkt hooi en luzerne. Spenen gebeurt
op 8 weken. Dan wordt gestart met het bijvoeren van enkelvoudige soja 44/70. “Ik geef een hoeveelheid soja afhankelijk van de
mest: met 2 kg is de mest veel beter verteerd.” Van Loenhout ziet met dit rantsoen zijn jongvee ‘glanzen op de vacht’ en de pens- en
ribontwikkeling zijn er prima door. “Mais voeren doe ik niet, daar worden ze alleen maar vet van.”

Meer melk
Met dit type opfok ziet de melkveehouder dat de nieuwmelkte vaarzen 500 kg extra melk produceren. “Ik weet zeker dat dit voor
een groot deel komt door mijn jongveeopfok, maar ik moet bekennen dat het iets later afkalven, op 26 maanden, er ook mee te
maken heeft.” Het meetlint en de weegschaal worden vanaf volgend jaar ook ingezet. “Eens zien of mijn ogen niet jokken.”
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